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EVANGELIJA (Mt 17, 1–9)   
Jėzus pasiėmė su savimi Petrą, Jokūbą 

ir jo brolį Joną ir užsivedė juos nuošaliai į 
aukštą kalną. Ten jis atsimainė jų akivaiz-
doje. Jo veidas sužibo kaip saulė, o dra-
bužiai tapo balti kaip šviesa. Ir štai jiems 
pasirodė Mozė ir Elijas, kurie kalbėjosi su 
juo. 

Tuomet Petras kreipėsi į Jėzų: „Viešpatie, 
gera mums čia būti! jei nori, aš padarysiu 
čia tris palapines: vieną tau, kitą Mozei, 
trečią Elijui“. 

Dar jam tebekalbant, štai šviesus debesis 
apsiautė juos, ir štai balsas iš debesies prabi-
lo: „Šitas yra mano mylimasis Sūnus, kuriuo 
labai gėriuosi; jo klausykite!“ Tai išgirdę, 
mokiniai parpuolė kniūpsti, labai išsigandę. 

Bet Jėzus priėjo, palietė juos ir tarė: 
„Kelkitės, nebijokite!“ Pakėlę akis, jie nieko 
daugiau nebematė, tik vieną Jėzų. 

Besileidžiant nuo kalno, Jėzus jiems įsakė: 
„Niekam nepasakokite apie regėjimą, kol 
Žmogaus Sūnus prisikels iš numirusių“. 

Iš spindinčio debesies 
pasigirdo Tėvo balsas: 

„Šitas yra mano 
mylimasis Sūnus; jo 

klausykite!“
   Plg. Mt 17, 5 

PARAPIJOS GAVĖNIOS REKOLEKCIJOS       
Kovo 31, balandžio 1, 2 dienomis mūsų bažnyčioje vyks Parapijos Gavėnios rekolekcijos, kurias  
ves br. kunigas Julius Sasnauskas OFM. Rekolekcijų pradžia 18 val., Šv. Mišios – 19 val. 
Balandžio 3 d., penktadienį 18 val. kviečiame bendruomenę į Gavėnios susitaikinimo pamaldas.

GAVĖNIOS SUSIKAUPIMO VAKARAS        
Kovo 29 d. 18.30 val. kviečiame į Vilniaus šv.Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčioje 
vyksiantį GAVĖNIOS SUSIKAUPIMO VAKARĄ, kurio metu skambės italų kompozitoriaus 
G.B. Pergolesi „Stabat Mater“.
Dalyvauja solistės Olga Šardt, sopranas (Lietuva, Izraelis), Oksana Roenko, sopranas (Rusija) ir 
Narine Stepanyan, fortepionas (Armėnija, Lietuva).

ATIDAROMA NAUJA PARODA BERNARDINUOSE       
Kovo 8 d., sekmadienį, , po 10.30 val. šv. Mišių šv. Bernardino galerijoje (Bernardinų bažnyčios 
3 a., Maironio g. 10) pristatoma tautodailininko Antano Bernatonio tapybos ant langinių darbų 
paroda DANGAUS ŠVENTIEJI LIETUVIŠKAI. Pradėjusi savo kelionę Kauno kunigų semi-
narijos parodų erdvėje, apkeliavusi nemažą ratą po Žemaitijos ir Aukštaitijos miestelius, paroda 
šv. Kazimiero dieną atvyko į Vilnių. Maloniai kviečiame į parodos pristatymą! 

LIETUVOS PRANCIŠKONIŠKOJO JAUNIMO SUSITIKIMAS    
Metinis Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo susitikimas vyks Vilniuje š. m. kovo 13–15 d., čia at-
vyks jaunimas iš visos Lietuvos. Susitikimo tema: Jūs pasaulio šviesa ir žemės druska. Kviečiame 
dalyvauti visą jaunimą, susipažinti su Jaupra ir gilinti savo tikėjimą bei naujai atrasti bendruome-
nę. Dalyvių registracija: jaupra.lt. Dalyvauk, nes laukiamas kiekvienas!

PRAŠOME PAGALBOS APGYVENDINANT JAUNIMĄ    
Kviečiame Vilniaus Bernardinų bažnyčios parapijiečius ir ne tik į savo namus dviejų naktų na-
kvynei priimti atvykstantį jaunimą į Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo susitikimą Vilniuje š. m. 
kovo 13–15 d. Tai puiki proga susipažinti su Lietuvos pranciškoniškuoju jaunimu iš visos Lietu-
vos, o taip pat padaryti gerą darbą :) Dėkojame už Jūsų gerumą ir teatlygina Viešpats šimteriopai! 
Klausimams: gintarijaka@gmail.com arba +370 686 73408, Gintarija. Registracija priėmimui: 
bjcentras.lt

KVIEČIAME Į ALFA KURSO REKOLEKCIJAS       
Kviečiame registruotis į ALFA kurso rekolekcijas, kurios vyks kovo 13–15 d.  
Vilniaus kunigų seminarijoje. Rekolekcijų pagrindinė tema: "Šventosios Dvasios 
veikimas mūsų gyvenime". Rekolekcijas ves br. Gediminas Numgaudis OFM. 
Prašoma dalyvio auka už rekolekcijas 60,- EUR (kas gali – 65 eur. ir daugiau).
Registracijos anketa: bit.ly/alfarekolekcijos. Dalyvavimo pirmenybė teikiama Alfa kurso  
dalyviams. Auką už rekolekcijas prašome pervesti į sąskaitą LT11 7044 0000 2861 1508  
(SEB bankas), gavėjas: Romualda Juozaitienė, paskirtis: auka rekolekcijoms.
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II GAVĖNIOS SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI

Pr 12, 1–4a: Dievo tautos protėvio Abraomo pašaukimas
Ps 33. P.: Viešpatie, būki tu mums gailestingas, mes gi taip tavim tikim.

2 Tim 1, 8b–10: Dievas mus pašaukia ir nušviečia
Mt 17, 1–9: † Jo veidas sužibo kaip saulė

Šio sekmadienio Evangelijoje svarbiausia eilutė 
man yra ta, kurioje kalbama apie pakeltas mo-
kinių akis ir apie tai, kad pakėlę akis jie nematė 
nieko, tik vieną Jėzų. Tiesą sakant, Jėzus mūsų 
gyvenime yra tas, kurį mes turime pamatyti. 
Ta vienintelė ikona. Vienintelis teisusis, kuris 
gali mums, nušvisti yra Jėzus. Jeigu ne Jis, tai 
nėra nieko kito. Tai yra mūsų šansas. Paskuti-
nė mūsų viltis. Ir todėl nebijokime įsikabinti į 
tikėjimą Dievo Sūnumi. Jei įsikabinsime į Jį, 
mus išgydys nuo fanatizmo ne kas kitas, o Jis. 
Išgydys švelniu prisilietimu mūsų rankas, mūsų 
kūnus, mūsų emocijas, mūsų žvilgsnius. Perkeis 
mus. Suteiks mums dangiškojo Tėvo atvaizdą. 
Reikalingas tas aukštas kalnas, ant kurio Jė-
zaus veidas sužibo kaip saulė. Kuriame pasirodė 
Mozė ir Elijas. Reikalingas tam, kad galiausiai 
patirtume, jog tikrai Jis yra malonės šaltinis. 

Nežinau, kas laikė apaštalus prie Jo, kas 
juos vedė tolyn ir gilyn vis didesnėn bendrystėn 
su Jėzumi. Kas galiausiai juos taip pririšo, 
kad net tuomet, kai Jėzus atrodė pralaimėjęs, 
jie nepasitraukė? nežinau. Žinau tik tiek, kad 

kalno patirtis jiems buvo reikalinga. Žinau, 
kad ta meilė, kuri neatsisako net didžiausiuose 
išbandymuose, yra tikra meilė. Galiausiai tokia 
meilė nugali, galiausiai tokios meilės tiesa išryš-
kėja gyvenimuose. Kartais sulaužytuose, kartais 
atrodo visiškai paniekintuose gyvenimuose nugali 
meilė, prisikėlimo šviesa, nes ji ištvėrė. Ištvėrė 
ir Petras, ir Jokūbas, ir jo brolis Jonas. Ištvėrė, 
nors kokių sunkių akimirkų buvo. Ištvėrė, nors 
Petro kelyje buvo ir išsižadėjimas, bet ir atgaila, 
ir meilė taip pat. Niekas neatgraso nuo tikrumos. 
Niekas neatgraso nuo tikėjimo patirties. Ir todėl 
kai manau, kad reikia įsikabinti į Jėzų, tai 
sakydamas aš suprantu, Jis atskubės mums į 
pagalbą, nes be Jo pagalbos joks veiksmas mūsų 
neišgelbės. Tik Jėzus, tik Jis vienas. Ir po mūsų 
gyvenimo viršukalnių, po mūsų tikėjimo spin-
dinčios patirties, po baltos spindulingos kalno 
šlovės Jis vėl liks. Ir taip amžinybė. Jis ir mes 
su juo. Vienintelis įmanomas tikėjimas – tikėji-
mas Žmogaus Sūnumi, gyvenančiu su mumis ir 
dėl mūsų.

br. Arūnas Peškaitis OFM 

Tęsinys 
3. Dievas aistringai trokšta dialogo su savo 

vaikais
Tai, kad Viešpats dar kartą suteikia mums 

palankų metą atsiversti, neturi būti laikoma 
savaime suprantamu dalyku. Ši nauja galimybė 
turėtų pažadinti dėkingumo jausmą ir prikelti 
mus iš mūsų vangumo. Nepaisant kartais tra-
giškų blogio apraiškų mūsų gyvenime, taip pat 
Bažnyčios ir pasaulio gyvenime, šio laikotarpio 
galimybė pakeisti kursą išreiškia nepajudinamą 
Dievo valią nenutraukti jo išganingo dialogo su 
mumis. Nukryžiuotame Jėzuje, kuris dėl mūsų 
buvo „paverstas nuodėme“ (plg. 2 Kor 5, 21), ši 
gelbstinti Tėvo valia leido jam užkrauti savo Sū-
nui visas mūsų nuodėmes, ir taip, pasak popie-
žiaus Benedikto XVI, „Dievas atsigręžia prieš 
patį save“ (Enciklika Deus caritas est, 12). Nes 
Dievas myli ir savo priešus (plg. Mt 5, 43–48).

Dialogas, kurį Dievas nori užmegzti su kie-
kvienu iš mūsų per savo Sūnaus velykinį slėpinį, 
nėra toks, koks buvo būdingas senųjų Atėnų gy-
ventojams, kurie mokėjo vien „leisti laiką pasa-
kodami naujienas arba jų klausydami“ (Apd 17, 
21). Toks plepėjimas, žadinamas tuščio ir pavir-
šutiniško smalsumo, visais laikais priskiriamas 
pasaulietiškumui, o mūsų dienomis jis gali įsi-
skverbti dėl netinkamo medijų naudojimo.

4. Turtais reikia dalytis, o ne kaupti juos sau
Velykų slėpinį laikyti savo gyvenimo centru 

reiškia su atjauta žvelgti į nukryžiuoto Kristaus 
žaizdas, tebesančias daugybėje nekaltų karo 
aukų, į tuos atvejus, kai kėsinamasi į gyvybę, 

nuo negimusiųjų iki senelių, į daugybę smur-
to formų, gamtos katastrofas, netolygų žemės 
gėrybių paskirstymą, visas prekybos žmonėmis 
apraiškas ir nevaržomą pelno vaikymąsi, kas yra 
stabmeldystė.

Šiandien taip pat reikia kreiptis į geros valios 
vyrus bei moteris, kad jie duodami išmaldą da-
lytųsi gėrybėmis su labiausiai stokojančiaisiais 
ir taip asmeniškai prisidėtų prie geresnio pasau-
lio kūrimo. Dalijimasis iš meilės daro žmogų 
žmoniškesnį; kaupimas grasina jį subjauroti, 
užsklęsti savanaudiškume. Atsižvelgdami į 
ekonomikos struktūrinius aspektus, galime ir 
privalome žengti dar toliau. Dėl šios priežasties 
per šiemetę Gavėnią, kovo 26–28 d., sukvie-
čiau į Asyžių jaunų ekonomistų, verslininkų ir 
inovacijų konsultantų susitikimą, kurio tikslas 
padėti nubrėžti teisingesnės, įtraukesnės ekono-
mikos apmatus. Kaip dažnai kartota Bažnyčios 
magisteriume, politika yra iškili artimo meilės 
forma (plg. Pijus XI. Kalba Italijos katalikiškų-
jų universitetų federacijos (FUCI) atstovams, 
1927 m. gruodžio 18 d.). Tai pasakytina ir apie 
ekonomiką, žvelgiant ta pačia evangeline dva-
sia, Palaiminimų dvasia.

Prašau Švč. Mergelės Marijos maldos užta-
rimo, kad per šią Gavėnią priimtume Dievo 
kvietimą susitaikinti su juo, sutelktume širdies 
žvilgsnį į Velykų slėpinį ir atsiverstume – atsi-
vertume atviram ir nuoširdžiam dialogui su 
Dievu. Taip tapsime tuo, kuo Kristus kviečia 
būti savo mokinius: žemės druska ir pasaulio 
šviesa (plg. Mt 5, 13–14).                                   

Popiežiaus Pranciškaus Žinia 2020 m. Gavėnios proga
„Kristaus vardu maldaujame: Susitaikinkite su Dievu“ (2 Kor 5, 20)

PASNINKO DĖŽĖ       
Mūsų parapijoje gavėnios metu vyksta akcija PASNINKO DĖŽĖ. Penktadieniais esame kvie-
čiami maldai ir pasninkui. O sekmadienį ateidami švęsti Eucharistijos, atneškime negendančio 
maisto produktų į pasninko dėžę, kuri stovi bažnyčios gale. Šie maisto produktai bus skirti 
Carito valgyklai ,,Betanija“. Kviečiame visas šeimas į šią gavėnios mokyklą, kad šis laikas būtų 
Malonės metas ir pagalba ruošiantis Prisikėlimo slėpinio šventimui.

KRYŽIAUS KELIAS IR GRAUDŪS VERKSMAI      
Kiekvieną Gavėnios penktadienį 17.15 val. kviečiame parapijiečius 
mūsų bažnyčioje eiti Kryžiaus kelią.
Kiekvieną Gavėnios sekmadienį 16.30 val., prieš šv. Mišias mūsų 
bažnyčioje giedami graudūs verksmai.


